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Cold Compression strength

   GCS pellets 
 دستگاه تست استحکام گندله خام

    عملیات تست استحکام گندله 
خام را انجام می دهد. 

دستگاه تست استحکام گندله پخته 
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    دستگاه تست استحکام گندله پخته برای ارزیابی 
میزان سختی گندله ها ساخته شده است. 

    محاسبه میانگین تست 30 گندله در 5 دقیقه
     محاسبه انحراف معیار

   کامال  اتوماتیک بودن دستگاه. 
    در این دستگاه کلیه ی پروتکل های استاندارد

 ISO 4700 رعایت شده است.
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      مقاومت سایشی گندله ها یکی از خواص مکانیکی 
مهمی است که باید طبق استانداردهایبین المللی 

ISO 3271 و   ASTM E279  ارزیابی شود.

CCS on line

Tumbler test

DRI  test

دستگاه تست استحکام گندله

دستگاه تامبلر تست

دستگاه تست احیایی

      دستگاه در انتهای خط تولید گندله سازی، نصب 
و نمونه ها هر دو دقیقه یکبار تست می گردد.

  این سیستم مجهز به سرند انتخاب گندله بین 10 
تا 12.5 میلیمتر و همچنین فیدر تغذیه می باشد.

        این دستگاه میزان احیاء شوندگی و کاهش وزن 
گندله حین احیا را در شرایط آزمایشگاهی بر مبنای 

استاندار ISO  11258  اندازه گیری می کند. 



Linder Test
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دستگاه تست بلین

 دستگاه تست لیندر
     از دستگاه تست لیندر به منظور اندازه 
تحت  گندله  خردشدگی  نسبی  گیری 

فرآینداحیااستفاده می شود.
          این دستگاه بر اساس روش لیندر و 
 ISO 11257 جامبومیدرکس و طبق استاندارد

طراحی شده است. 

Blain  test
    بر اساس  استاندارد ISO 10070 دو روش 
کلی برای تعیین میزان نفوذ پذیری هوا در 

بستر پودر پیشنهاد میکند.
 



پایلوت پلنت آزمایشگاه گندله سازی

Disk
دیسک

میکسر
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   دستگاهی برای میکس کردن کسانتره آهن و 
بنتونیت و آب 

  طراحی شده طبق اخرین استانداردهای تعریف 
شده در فرآیند میکس مواد

Mixer

     برای ساخت گندله با حجم کم، دیسکی 
به قطر 80 سانتی متر طراحی شده است.دور 

دیسک قابل تنظیم است.

Pelletizing pilot plant
       این شرکت توانایی ساخت پایلوت پلنت گندله 
سازی را بر اساس طرح Outotec بصورت کامال 

اتوماتیک دارد.



   نمونه برداری از بار کامیون به طور تصادفی جهت 
بررسی درصد خلوص

   امکان نمونه برداری با نفوذ در مواد با خواص مختلف 
مانند گندله ، آهک وآهن اسفنجی، کنستانتره و ...

   نفوذ نمونه بردار تا کف قسمت بار کامیون

   آسیاب به کمک ذره و سایش 
    مدت زمان عملکرد 1 - 3 دقیقه

   حرکت دیسک ها به کمک ارتعاشات افقی دوار 
    دارای عملکرد سریع 

 15mm  اندازه دانه ی اولیه : کمتر از   
 20 mµ اندازه ی دانه ی نهای کمتر از    

Sampler Test 

Sampler Truck 

Disk  mill 

دستگاه تست  نمونه گیر

 دستگاه  نمونه گیر از کامیون

دستگاه دیسک میل

   دارای نمونه گیر اولیه ، ثانویه، ویبراتور، برگشت 
مازاد و نمونه اصلی. 

   جریان گندله مطابق با استاندارد  ISO 3082 به 
صورت کامال تصادفی نمونه گیری می شود.



  ثبت اختراع دستگاه تست استحکام گندله
  ثبت اختراع دستگاه رسوب زدایی چاهک ها

  فناور برتر جشنواره پژوهشی و فناوری استان

  ثبت اختراع دستگاه نشت یاب مخازن بزرگ 
سیستم هیدرولیک

   رتبه دوم در توسعه فناوری کشور

افتخارات
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اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
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